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Sukilimas Graikijoje PRASIKALTĖLIAI
KAREIVIAI

PALEISTI

Teismo Nusprendimas: 
Armija Negali Juos 

Nubausti

Isz Amerikos
RINKIMAI KRAUZE

Demokratams Pergales
, Diena

spėjimus ir pranaszavimus su
kvailinti ir panaikinti..

ALIEJAUS TROKAS
SUSPROGO

Draiverys Iszliko

SUSSEX, N. J. — Trisde- 
szimts dvieju xmetu amžiaus 
troko draiverys iszliko gyvas 
kai jo trokas su 6,000 goreziais 
gazolino, aliejaus susprogo ir 
užsidegė.

Jis policijantams pasiaiszki- 
no kad vienas jo troko guminis 
ratas, tajeris susprogo kai jis 
važiavo ant Route 23 vieszke
lio, netoli nuo New Foundland. 
Draiverio vardas ir pavarde 
yra Wilbur Dangler isz Sussex,

WASHINGTON, D. C. — 
Demokratai labai žymiai lai
mėjo rinkimus in daugiau kaip 
penkias valstijas. Kentucky 
valstijoje ypatingai buvo žymu 
Demokratu intaka ir galybe.

Dauguma politikierių czia 
mato jau ateinanezius szeszie- 
lius rinkimu del Prezidento, 
bet kiti sako kad vietiniai rin
kimai nieko ar visai mažai ka 
reiszkia viso kraszto rinki 
mams.

Bet vienas dalykas kuris gal N. J. Jis sako kad jis negalėjo 
ne mažai lemia tai kad kur tik savo troko suvaldyti.
Demokratai laimėjo, jie laime-1 Tik tiek laime kad nieko ki
jo per szimta tukstaneziu ar to nebuvo ant to vieszkelio kai 
daugiau balsu, votu. ta nelaime atsitiko.

Po sziu rinkimu didžiausi 
Republikonu Partijos szuliai 
jau ima po biski prisipažinti 
kad jiems bus riestai per Pre
zidento rinkimus ateinaneziais 
metais, jeigu jie turės tuos rin
kimus vesti be Prezidento Ei 
senhowerio.

Repuitlikonai neturi nei vie
no kandidato, kuris butu tin 
karnas ar kuris galėtu in Ei- 
senhowerio vieta stoti ar jo pė
domis žengti.

Matyti kad Pietines Valsti
jos linksta in Demokratu puse; 
tas pats matyti su farmeriais. 
Bet dar per anksti isz szitu 
ženklu ka inspeti apie ateinan
ezius rinkimus. Nuo sziu rinki
mu iki kitu dar daug kas gali 
atsitikti; gali pramone pakrik
ti, gali vidaus reikalai persi
mainyti, gali biznis suprastėti, 
gali santykiai su kitais krasz- 
tais pagerėti ar pakrikti; gali 
net ir karo baime vėl iszkilti. 
Visa tai gali visu pranaszu in-

NORĖJO VIETOS 
KALĖJIMĄ

1N

LILLINGTON, N. C.
Jack Dalton, isz Erwin, North 
Carolina, pasirinko kalėjimą 
del žiemos. Jis jszdauže keletą 
stiklu paczto languose, ir kai 
buvo suimtas, suaresztuotas, 
užsigynė kad jis norėjo ka pa
sivogti Jis pasakė kad jis tik 
norėjo ir nori kad miestas jam 
parūpintu nakvyne, kur jis ga
lėtu apsisauguoti nuo szalczio.

Jis pclicijantams pasakė: 
“Asz negaliu nustoti gėrės 
sznapsa, ir asz mislinau kad 
policijos kalėjime man bus ge
riausia proga nusikratyti to 
sznapso ir jo gėrimo.

Policijantai su juo sutiko 
ji patupdino in kalėjimą 
dabar visi laukia pamatyti
pažiūrėti ka ir kaip teisėjas nu
tars kaslink jo savanoriszko at
sižadėjimo nuo girtuoklystes.

ir 
ir 
ir

SENAS LAUŽAS 
SUDUŽO

Draivcrys Pasimirė

SAN FRANCISCO, CALIF. 
—Trys iszdavikai kaliniai, bu
vusieji Amerikos kareiviai bu
vo Armijos paleisti kai Ameri
kos Augszcziausias Teismas 
nusprendė kad Armijos Ka- 
riszkas Teismas negali teisti 
kareivio, veterano, kuris buvo 
prasikaltęs kai jis buvo karei
vis. Tie trys buvo Armijos ka
lėjime nuo Liepos dvideszimts 
devintos dienos, kada jie buvo 
sugryže in Amerika.

Augszcziausio Amerikos Teis 
mo pirmininkas Teisėjas Louis 
E. Godman szita teismo nu
sprendimą paskelbė.

Intarti kareiviai, veteranai 
yra: dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Lewis Gregg isz Jack-: 
sonville, Texas; dvideszimts 
dvieju metu amžiaus William 
Cowart, isz Dalton, Georgia ir 
dvideszimts keturiu metu am
žiaus Otho Bell, isz Hillsboro, 
Mississippi.

Visi trys, sztarkiai apsirenge 
iszejo isz Armijos kalėjimo, in 
Fort Baker,' už dvieju valandų 
po to kai Teismas teip nuspren 
de. Jie sako, kad jie dabar

SCRANTON, PA. — Dvide
szimts szesziu metu amžiaus 
John J. Motel isz Scranton apy 
linkės, Eynon, buvo mirtinai
sužeistas, kai jo penkiolikos skubinsis namo kai tik jie ga- 
metu amžiaus laužas, automo- ■ les pasirūpinti vietas ant trau- 
bilius sudužo in tilta ir inkrito 
in Roaring Brook upe, netoli 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

JŪREIVIS
UŽSJMUSZE

Antras Sužeistas
Nelaimėje

kiniu ar eroplanu.
Szitie trys buvusieji karei

viai nutarė pasilikti su Komu
nistais negu važiuoti namo. 
Kai jie taip nusprendė, tai Ar
mija juos negarbingai pravarė. 
Teismas sako kad kai Armija 
juos pravarė, tai nuo to laiko 
Armijos Teismas negali juos 
sulaikyti, intarti ar teisti.

Czia tikrai keblus klausimas. 
Kai jie nutarė pasilikti pas Ko 
munistus, Kinijoje, tai Armija 
turėjo juos pravaryti, nes, jei-

TOMS RIVER, N. J. — Vie
nas automobilius susikūlė su 
kitu ir toje nelaimėje žuvo vie- gu ne, tai Armija kutu turėjus 
nas jurininkas isz Lakehurst jiems algas tenai, Kinijoje mo- 
Naval Air Station, ir kitas ju-skėti, nes jie butu pasilikę kai- 
rininkas buvo labai sužeistas, ! po kareiviai. Kai armija juos

Žuvęs jurininkas buvo dvi- i pravarė, tai jiems algos buvo 
deszimts szesziu metu amžiaus sustabdintos, bet tuo paežiu sy- 
Norman P. Pasperches, isz n’eko bendra su Armi-
Bronx, New York. v._ ___
sau vienas savo automobilyje 
kai jis susimusze su Aviation 
Mechanist Mate Charles E. 
Barham automobiliu, isz West 
End, New Jersey. Jiedu buvo 
nuveszti in Philadelphia Na
val ligonine, kur daktarai pra
ncūze kad vienas isz j u yra mi
res, o antras tik mažai sužeis
tas.

Kiek policijanta galėjo su
žinoti tai jurininkas Lasperc- 
hes vairavo savo automobiliu 
kairėje puseje vieszkeliu apie 
dvi mylios nuo Lakehurst Traf 
fic Circle in Manchestership 
Township, kai nelaime atsiti
ko. Policijantai sako kad jie 
dar nieko negali kaltinti už ta 
nelaime kol jie isztirs visa ta 
klausima.

o’inamas OBXC skyrius, kurio 
> ne tik nu- 

uimt j u žmonių 
daigtus. Aiszku, jog Rusai pir
miausia siekia patys apsirūpin
ti, kai kuriuos nereikalingus 
da gius parduoti savo drau
gams, tuo badu gerokai pasi
pelnydami. Net ir Komunistine 
“Tiesa” nebando nuslėpti, jog 
tos parduotuves tarnautoja Ko
muniste Morozovą ir Jakovliu- 
kas buvę iszaiszkinti. Morozo
va, nepaisant visos eiles jos nu
sikaltimu vėl buvo sugražinti

y ripi Ginamas uisau skIsz Pavergtos i evynes
Kaip Pardavinėjamas 
Iszgabentuju Turtas

ju ar darbininku yr i atsidūrė 
nepaprastame skurde. Kiek
vienas kaip beiszmanydamas 
stengiasi gintis nuo hado. Ne
retai senute, turguje pardavi
nėjanti pyragėlius, užgyven
tam milicininku apszaukiama 
spekuliante. Isz jos atimami ne 
tik pyragėliai, bet ji baudžia
ma dar pinigine bauda. Senute, 
negalėdama baudos sumokėti
yra iszvarcma, o jos kuklus jn parduotuve, kad, ten dirbda- 
turtelis parduodamas pusvel- ma galėtu kitiems Rusams pa
ežiui.

Visuotiniu isz vežimu metu 
ar pavieniui iszvežamuju tur
to dalis tuoj atsiduria Ožesz- 
kienes ulyczios parduotuvėje. 
Jo savininkai vereziami dirbti

“Tiesos” korespontantas A. 
Varkuleviczius dienrasztyje 
užsipuolė atsitiktiniu daigtu 
parduotuve Nr. 31, priklausan- 
czia Kauno Pramprekybai ir 
esanezia Ožeszkienes ulyczioje, 
“Tiesos” korespondentas, ma
tyti, pritruko drąsos parduotu
ve teisingai pavadinti. Reikia 
manyti, kad ne vien jam, bet ir 
Lietuvoje esantiems Komunis
tams gerai žinomas tikrasis 
parduotuves vardas: Kaunie- 
cziai ja vadina in Sibirą isz- 
tremtuju Lietuviu atimtu daig
tu parduotuve”.

Parduotuves vaizdas nepa
prastai iniurus. Namas tamsus, 
parduotuves patalpos, pasibai
sėtinos. Žmogui atėjus ko nusi
pirkti, ji slegia ne tiek patalpų 
niaurumas, bet ypacz ten esan- 
cziu daigtu atsiradimo istorija. 
Noriedami apipleszti Lietu
vius, Rusai ne viena isztreme 
in Sibirą, o užgriebuota turtą 
patys pasigrobė. Pasmerktu 
Lieuviu turtas su vežamas in 
Ožeszkiense ulyczioje esanezia 
parduotuve. Rusai tuoj puola 
pusvelcziui insigyti užgriebta 
turtą. Jiems visai nerupi, kad 
Lietuviai ta parduotuve vadi
na nekalto kraujo ir aszaru 
prekyviete. Rusai, toje parduo
tuvėje insigije daigtu, pinigus 
inmoka Maskvos bankui. Taip tus baldus. To paties vykdomo- 
jie palaiko tautu bicziulyste, jo komiteto pirmininko pava- 
kiekviename pavergtam krasz- duoteja ruse Lisenko ne tik sa
te jieszkodami vis ka nors pa- vo butą tais daigtais prikim- 
siglemžti. szo, peį jr pradėjo verstis j u

Visiems yra žinoma, kad se- prekyba. Nuo Kom. partijos ir 
neliai, valstiecziai ir daugelis jos vadovaujamu instaigu 
mažai uždirbaneziu tarnauto-! atsilieka rusiszkosois MVD va-į

talkininkauti. Jakovliukas, 
nors jo giminaitis eina auksz- 
tas pareigas, betgi in minėta 
parduotuve nebuvo gražintas. 
Jis in Pramprekyba pateko tik
tai per g"miniu apsaugas ir,

sudarė

Komunistams vergu stovyklo- i matyti, veike pagal ju nurody- 
je, o ju turtą iszpardavineja mus. Geresnius daigtus jis su- 
Maskvos Gosbankas. Isztrem- į gel ėjo savo patinstamiems 
tuju turtui parduoti Rusai yra parduoti, o būdamas baldu par- 

irztisa organizacijos duotuves vedeju, eiliniams pi-
tinkla, Vieni rūpinasi turtu be- liecziams blogesnes ruszies ke- 
sidomintiems savo laiku pra- dės ir 'kitus dalykus būtinai 
neszti, kiti, dar in parduotuve stengdavosi parduoti didžiau- 
bevežant nupirkti ir iszsiusti siemis kainomis. Jakovliukas, 
in Sovietus. Kai Rusai atlieka Fer trumpa laika mokejes ge
tą nepaprasta veikimą, isz sza-I rai insikurti, kad kiti neinsi- 
lies girdėti Komunistu szauks- veržtu, net savo narna ir diržą 
mas: Sztai kaip broliszkai mo
ka pavergėjai ir pavergtieji su
gyventi. Žodžiu, griebia kas 
tik gali, pagal praktikoj vyk
doma Bclszevikini pamata: ne- 
žiopsok. Taip pvz. Kauno mies
to vykdomojo komiteto finan
sų skyriaus darbuotoja ruse 
Savczenko pasiėmė sofa ir ki-

aptvėrė spygliuota tvora. Ma
tyti, ta tvora banda apsaugoti 
ir Sibiran iszvežtojo Amerikos 
Lietuvio Liutkaus daigtus, ku
rie taip pat jam pateko.

EROPLANAS 
IN MOKYKLA

16 Mokiniu Žuvo

Jis buvo Ja neturėjo.
Dabar klausimas, ir baisiai 

svarbus klausimas: ka ateityje 
daryti su tokiais iszdavikais? 
Ar skaityti juos vis armijos 
nariais, nors neisztikimais, ir 
laukti kol jie sugrysz ir tada į 
juos in kariszka teismą pa-; 
traukti? Jeigu taip, tai Armi
ja mokėtu algas iszdavikams. ■ 
Ar ju nusikratyti ir apie juos 
visiszkai pamirszti?

Mums iszrodo kad vienatine 
iszeitis isz szito keblumo butu 
jeigu Armija visus savo prasi
kaltėlius pavesti valdžios teis
mui ir savo kariszka teismą 
visiszkai panaikintu. Civili
nis valdžios teismas tuos iszda 
vikus ir dabar butu galejes nu- į 
teisti jeigu ne armijos teismas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Izraelio Premjeras

TAEGU, KORĖJA. — Sze- 
sziolika mokiniu buvo užmusz- 
ta ir dvylika j u buvo sužeista, ne.1
kai Pietų Korėjos eroplanas 
nukrito ir pataikė in viena mo 
kykla, netoli nuo Taegu, Pietų 
Korėjoje.

F-51 Mustang eroplano lakū
nas žuvo toje nelaimėje. Jis bu 
vo iszskrides pirma syki vienas 
pasimokinti kaip kariszka ero- 
plana vairuoti.

Leitenantas General K i m 
Hyun Chul, lakumu sztabo vir- 
szininkas iszreiszke vieszai sa- 
vo užuojauta tu žuvusiu szei- 
mynoms.

7 COLIU SNIEGAS

Moshe Sharett, Izraelio 
Premieras, M misteris ežia 
pasiszneka su Prancūzijos 
Ministeriu, Antoine Pinay 
(po deszine), kai Izraelio 
Premieras atsilankė in Ge- 
nevos vila, kur Pinay yra 
laikinai apsigyvenęs, per Ke
turiu Didžiųjų Ministeriu 
konferencija. Labai susirūpi
nės apie Vidur-Rytu klausi-

ta
su

ma, Sharett atvažiavo in 
konferencija pasitarti 
Prancūzijos atstovu ir Angli
jos ir Amerikos Užsienio 
Sekretoriais. Jis praszo kad 
Prancūzai, Anglai ir Ameri- 
kiecziai jo žmones užstotu 
priesz Arabu užsipuolimus. 
Jis teipgi praszo savo krasz- 
tui ginklu isz Amerikos.

BUFFALO, N. Y. — Per rin- 
I kimu diena in Buffalo miestą 
prie Lake Erie prisnigo dau
giau kaip septyni coliai sniego.

Pacziame Buffalo mieste bu
vo tik apie du coliai sniego, bet 
apylinkėse buvo apie septyni 

i ar asztuoni coliai sniego. Mies
to ir Valstijos trokai tuojaus 
iszvažiavo kelius ir vieszkelius 
atidaryti, kad žmones galėtu 
iszvažiuoti ir balsuoti, votuoti.

Keliose vietose sniegas buvo 
taip gilus, kad žmonėms sta- 
ežiai nebuvo galima nuvažiuoti 
in miestą ir balsuoti.

Platinki! “Saule"
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Kas Girdėt Sieniniai Kalendoriai 1956m Musu Skaitytojas

Eisenhoweris butu daug 
ankseziau apleidęs ligonine ir 
parvažiavęs namo ant savo far- 
mos in Gettysburg, nes dakta
rai ir slauges ir tenai galeje ji 
gerai prižiūrėti, bet jo draugai 
jam pritarė pabalti ligoninėje, 
kol jis gales pats inlipti in ero- 
plana. Jie jam paaiszkino kad 
nebutu gerai jeigu 'žmones ma
tytu paveiksią, kai ji su lova 
iisizveža. Visi mislintu kad jis 
pavojingai serga.

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
Dabar po 500 arba 3 už $1.25 *=^£1

Adresas:
SAULE PUBL. CO. Mahanoy City, Pa

sipirktu kavos.

Iii San Francisco Pypkes Durnai

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
! apie Gražia Haremo NeValnin- 

ke; LuosziS; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.‘

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.l2&—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo.; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolci Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 

, puslapiu, 15c.
No.146—Apie Auka Nihilis

tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

, No.153—Apie Gailuti, Du
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

pusryczius tęva, motina ir sese
le. į

— Teve*asz einu! > 1
—< In kur?

. — Tai mano daigtas. Gana 
jau privalgiau juisu duonos, ( 
svietas gana platus, turiu drū
tas rankas, pataikinsiu sau ant 
geresnio szmotelio duonos už
dirbt, kaip namie. Kožnas 
meistery s mane priims in da r
ba, o ne reikalausiu klausyt to
kiu pamokslu kokius man tė
vas provini.

— O nedoras kūdiki! Tarė 
motina sopulu suspausta buvo 
tėvas teip sunkiai dirbo ant 
szmotelio duonos, idant mus ir 
tave iszmaityt, norėjo isz ta
vęs turėt pagelba, o tu teip už
simoki !

— Man motin apie, tokius 
daigius nekalbėk, turėjote ma
ne matyt, o asz dabar darau 
kaiip noriu.

— Eikie isz mano akiu pa- 
szauke tėvas, valgyk ta sveti
ma duona, gal tau bus gardes
ne, liet ne 'bus meilesne! Eikie 
asz tavęs nelaikau, gal būda
mas pas svetinius prijausi, kas 
tai gimtines pastoge.

I Ant kelo duosiu palaiminima 
nes neuižmirszk apie tai, jog 

. sunkiai prasikaltai, ba ne pa- 
guodojai tėvo ir motinos, kaip 
Dievas prisako!

Atpakutavosi už ta sunku 
nusidėjimą.

Ne trukus iszejo Mykolas ap
leidęs teviszke. Tėvas davė jam 
visokius, persergėjimus, moti
na da nuolatos sutaikinėjo 
idant pasiliktu namie ir tėv'ui 
prigelbetu. Mykolhs tylėjo, nie
ko nekalbėjo, kaip su motina 
atsisveikinę jo. Jadviga palydė
jo Mykolą net in užmieste, 
neszdama jo pundeli. Jau buvo 
kėlės varsnas užmiestyje, My
kolas pertrauke tylėjimą ir ta
re in sesere:

— Man tavęs laibai gaila, 
Jedvigele.

— Ka.111 manes gailesį, jei
gu tavo tėvo ir motinėlės nesi
gaili?

Mykolą tylėjo. Paėjo da gala 
kelio, Jedviga susilaikė ir ta 
re in broli:

— Asz jau sugrysziu. Tegul 
tave Dievas veda! Poterihusiu 
kas kartas idant tau Dievas pa
dėtu ir gal greitai sugryžes 
perpraszysi tęva ir motina.

— Ar ir tu man piktarauji ?
— Ne broleli asz ne pikta- 

rauju, nes atsimink, jog piktu
mu iszejei isz namu tėvu!

— Pasveikyk motina nuo 
manės! Tarė Mykolas, paimda
mas savo pundeli.

— O ka tėvui pasakyt'?

apraszy-
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi- 
dare Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 

' Paveikslai. 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia 

Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginczais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito. 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir 1.1. 
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

apysaka 
szimtme-

jautas kai jis važiavo skersai 
Golden Gate tilta, septynios de- 
szimts penkias mylias ant va
landos, teisėjui pasiaiszkino: 
“Mano žmona man 'buvo tele- 
fonavus ir insake tuojaus gry- 
szti namo.”

g

Kai Fordo kompanija pa
skelbė kad ji iszleidžia nauja 
“Lincoln Continental” auto
mobiliu, kuris kasztuos de
szimts 'tukstaneziu doleriu ar 
daugiau, tai daug biznierių sa
ke kad retas kuris toki brangu 
automobiliu1 pirkšis. Fordo 
kompanija pranesza kad pirm 
negu ji pradėjo tuos automobi
lius gaminti, jie visi jau buvo 
isz anksto parduoti. Ateinan- 
eziaisi metais Fordo kompanija 
ketina apie keturis tukstan- 
ezius daugiau tokiu automobi
liu pagaminti pastatysi.

In Nashville, Tennessee, W. 
P. Howland buvo suiaresztuotas 
už tris palszyvus czekius. Jis 
teisėjui pasiaiszkino: “Mano 
daktaras man yra insakes jo
kio sunkaus darbo nedirbti; o 
czekiu raszymas nėra jau tokis 
sunkus darbas.”

Apie Senove
Ne teip senovės tėvai 

gyveno,
Kaip gyvenam mes 

sziandien?
Paklausk, jei nori, 

tevuczio seno,
Ar ne eina piktyn 

kasdiena.

In Nagoya, Japonijoje, poli- 
cijaiitas Umeichi Fujita, suim
tas už pasivogima vienos mote- 
riszkes masznos per arkliuku 
lenktynes, pasiaiszkino: “Asz 
viską prakiszau ant arkliuku, 
ir norėjau gauti gana pinigu 
gryszti in darba. ”

In Houston, Texas, vagis Ro
bert L. Manley, nuteistas ant 
deszimts metu in kalėjimą už 
apvogimą vienos landres, kur 
skalbiama drapalnos, pasiaisz
kino policijai! tams. “Asz bu
vau labai inpykes ant tos lan
dres savininko, nes viena diena 
asz tenai atėjau tik keletą mi- 
nueziu po' to laiko kada jis sa
vo landre Užsidaro ir jis num 
neatidavė mano drapanų.”

In Ventura, California, Po
nia Florence Sanberg buvo pa
traukta in teisina už tai kad ji 
vairavo savo automobiliu nak- 
ezia be jokiu szviesu. Ji teisė
jui pasiaiszkino kad ji nakezia 
gali geriau matyti kaip dienos 
laiku. Teisėjas jai davė san- 
vaite laiko apsimislinti ar ji už
simokės bauda ar eis in kalėji
mą.

Isz Chicagos in -New York 
kasdien lekia devynios\ de
szimts septyni eroplanai ir ve
ža apie szeszis tukstanezius 
žmonių.

Gene vos konferencija 
kriks jeigu jau ir dabar nepa
kriko ir nieko nenutars, 
nenuveiks, nes Sovietu Rusija
nesutinka ir nesutiks ant lais
vos Vokietijos klausimo.

pa

nieko

In Montreal, Kanadoje, Po
nia Alfred Bosse, suimta u'ž 
vagystes viename sztore, teisė
jui pasiaiszkino: “Asz esu 
neszczia, ir kai tik asz esu inesz- 
czia, kas ten mane vis gundo 
visko pasivogti.”

In Bristol, Virginia, vienas 
‘ ‘ Herald-Courier ’ ’ laikrasz- 
czio skaitytojas redakcijai szi- 
toki laiszka parasze: “Praszau 
sustabdinti laikraszti, nes mu
su tarnaite jusu laikraszti per
dėm kas rytas perskaito pirm 
negu ji mums parūpina pusry- 
czius, ir taip asz vis ijn darba 
pasivėlinu. ’ ’

Detroit mieste policijantai 
jieszko labai szirdingo ir geros 
szirdies vagies, kuris apvogė 
taxi-draiveri Edward Grysyno- 
wicz. Tas vagis pasivogęs nuo 
to draiverio asztuonis dolerius, 
stabtelėjo, pasižiurėjo in ji ir 
jam sugražino jo pinigus ir dar 
pridėjo' puse dolerio, - sakyda
mas kad jis iszrodo nuvargęs ir 
kad jis u|ž ta pusrubli sau nu-

......

ę* Pirkie U. S. Bonus!

JUOKAI

Kai Butkui mulas inspyre 
in koja, jis nuszlubavo pas 
mainu daktara ir pareikala
vo pensijos. Daktaras iszpil- 
de visas popieras ir pasiuntė 
in mainu ofisą. Už kiek laiko 
sugryžo visos popieros su 
klausimu, kad kai tas mulas 
jam in koja inspyre, tai ku
ria koja sukolieczino.

Butkus .piktai nusispjovė 
kad mokyti žmones tokius 
durnus klausimus duoda ir 
asztriai atsikirti: “Nu,” at
sake Butkus, “Ar jie misti
ną kad muilui koja sukolie
czino?”

Butkus d’žiegormeisterio 
Žydelio klausia: “Jeigu szi- 
tie laikrodžiai, dziegoriai tau 
kasztuoja dvideszimts dole
riu, tai kaip tu gali juos par
duoti už deszimts doleriu?’’

O Žydelis gražiai atsake: 
“Oi, tamista, matai asz juos 
ir taisau.’’

Ne tiek ras turtu 
tėvai turėjo,

Ne teip žemes
iszu raugino,

Bet savo kraszto
daugiaus mylėjo,

Vienas kita broliu 
vadino!

Gražiai suseje Sentevai 
musu,

Kalbėjo apie tėvynė,
Apie senove ir karus

Prusu, •
Kad nuo Kryžioku juos 

gynė.
Linksmu tai buvo, 

girios galunu, .
Kad nuo medžioklu 

skambėjo! z
Gražu kad tėvas 

pražilęs sunu,
In kara einant lydėjo!
Bajorai musu, darbais 

garbingi
Mylėjo kalba tėvynės,
Namie meilingi, kovoj 

baisingi,
Negande veju gadynes!

Linksmu tai buvo, nuo 
sutartiniu,

Kad giriu gaude užimąs!
Gražu, kad džiaugės, 

linksmu Szesztiniu,
Sulaukės musu jaunimas!
Grąžei giedota tada 

mergaicziu,
Darželus ratu sodinta,
Žibėta kardu tai 

jaunikaicziu,
Eržilus, žirgus auginta!

Su Dievu augo tėvai 
isz seno,

Vienas kita szelpe ir 
gynė!

Kiteip senovės tėvai 
gyveno!

Ne ta sziandien gadyne!

SKAITYKITE “SAULE”

SAPNAS MOTINOS

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

SAULE PUBLISHING CO., 
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Kitokios Knygos

KETVIRTAS ::
PRISAKYMAS
:: :: DIEVO

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

tai be palaiminimo apsieisiu: o 
keiksmas? Szuns balsai ne sie
kia dangaus! Nes, ka-gi nori 
nuo manes motin ?

— Mykoleli, perpraszyk tę
va, juk tu prasikaltęs, tu tęva 
ulžpy kinai!

— Asz to ne padarysiu, te
gul manes ne arzina, asz prie 
szais ji galvos ne lenksiu!

— Tai Dievas tau sprandą 
prilenks, tu vargingas vaikeli, 
o 'tada, atsimink, jog ne užtai 
tave Dievas dalypstes, kada 
tave pabauišt, nes kad 'tave aut 
doraus keto užvest. Atsiminsi 
tu sau kada norint ant žodžiu 
motinos, nes jau bus pervelai.

Suvarginta motina vos galė
jo pasikelt nuo lovos, iresi pa
mažėl: prie duriu. Duryse bū
dama apsidairė ant savo sū
naus, idant ant jo veido su
prast, gal gera dvasia, jo szir- 
di pennaine nes dovanai, My
kolas užpakali in motina atsi
suku duris uždare, pats likosi 
kambaryje.

Ne noriu atsisuko, nes jau 
motinos nebuvo. Mostelėjo su 
ranka, matomai, piktybe virszu 
paėmė, užsismaukė kepti re ant 
auksu, iszejo užpakalinėm duri
mi in laukus. Jau szviesa die
nos pradėjo baigktis žiedeliai 
nulenkė savo galveles žemyn, 
pauksztelei pasislėpė medžiuo- 
sia rasa pradėjo atsirast, o My
kolas kaip palbludes vaiksztine- 
jo apie miestą. Nuvargęs ant 
galo sėdo, pasirėmė ir mistino. 
Apie ka? Tiktai vienam Dievui 
žinoma! Gali but, jog iszmeti- 
nejimai savžines ji vargino. 
Jau buvo pusiaunaktis, kada 
Mykolais perszales sugryžo in 
tėvo nameli. Paslapta inslinko, 
atsigulė nenusiredes, nes nega
lėjo miegot.

Vos pradėjo dięnytis jau tė
vas buvo ant kojų, kuris atkal
bėjas poteri, stojo’prie varsto
to kad uždirbt ant savo szeimy- 
neles. Mykolą, da gtdejo ant sa
vo lovos, ant galo paszoko ir su 
punguleliu po pažaste inejo iii 
kambari ir rado sedinezius prie

Jedviga apsiliejo asza- 
atsisveikino ir sugryžoromis1

namon.
Mykolas nutraukė in svietą, 

o ėjo po teisybei su palaimini
mu tėvo ir motinos, nes su czy!s- 
ta sanžine.

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

HSiG Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. * .-

Visi Moni-Orderiai ir .Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tii ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., . ĮJ. S. Jį.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

:: MOKYTOJA ::
(Tasa)

Nepraėjo ir puses metu, kaip 
sene Pavlavicziene sutikusi po
niai Montviliene jau kalbėjo:

—' Ar žinai, ponytele, , ko
kia gera niaczia turiu! Duok 
Dieve anai sveikata! Ana nak
tį atsibudau isz miego ir juntu, 
kad mano szirdi kažin kas tarsi 
replėmis gniaužo, misliju sau, 
kad jau paskutinioji atėjo; uo
liu szaukti pagelbo-s, 'beit nega
liu, ’tik kažin kaip suszukau ir 
tuojaus mano marti 'kaiį) stirna 
prie mano lovos p-riszoko. Kas 
yra mama? Tarė liudniai. Ak, 
vaikuti! Mirsztu! Mirsztu, ta
riau. Ji tuojaus man sudavė 
szokiu, tokiu naminiu gydyklų, 
paskui parvežė daktara ir ku
nigą ir s-zeip-teip atsigavau, o 
kad ne ji bucziau numirusi. Ir 
dalbai- ji kas nakti po- keletą 
kartu vis ineina prie manes ir 
paklauisią: mama, ar tau ne
silpnu? Ar ko tau nereikia? O 
jos lipszn urnas! O jos gerumas!

Pone Montviliene tos kalbos 
iszklausiuisi, susiraukė' ir nie
ko neatsake.

Kaip senute motina, užmirszo 
savo sūnaus nusidėjimą, teip- 
pat ir jo kaimynai bajorai, lai
kui bėgant, pradėjo užmirszti 
jo papiktinimą. Kaip pirmiaus, 
■teip ir dabar vienas prie kito 
pradėjo važinėtis ant ajrlbatos, 
tik nekurios moterėles kaip po
nia Montviliene, ponia Butri
miene 'Su jauno ja ponia Pavla
vicziene vis dar nenorėjo sėdė
ti vienoje eileje, bet dar žiurėjo 
ant jos kaipo ant muzikes.

Ona, pavritusi in ponia Pav
lavicziene, reikia pasakyti, sa
vo Lietuvišku pažiūru ir per
sitikrinimu neužmirszo.

Su vyru ir sui savo tarnais 
sznekejo Lietuviszkai. Bajorai 
už ta ponios Pavlaviczienes la
biausiai neapkentė, kad ji su 
savo vvru ir su tarnais Lietu- t-
viszikaį sizneka. Susirinko in 
buri jie tarp saves sznekejo: ir 
kam reikia tos prakeiktos lit- 
vomanijos, jog ji gerai moka 
Lenkiszkai szneketi, o vig ne
pameta to prakeikto budo ma
ži ki sakai szneket i. Tp f i u! ” 
Akyvaizdoje bajoru ponios 
Pavlaviczienes visu didžiausis 
griekas buvo, kad ji vis dar 
Lietuviszkai sznekejo.

Negana to kad ji su visais 
Lietuviszkai sznekejo, bet savo 
dvaro kuinecziu vaikus mokino 
Lietuviszku poteru, prisakymu 
ir katakizmo. Kada pati nega
lėjo, tai pasamdė Lietuvi teip 
vadinama daraktorių, kuris ju 
kuinecziu vaikus per žiema mo
kino Lietuviszkai skaityti ir 
Lietuviszku poteriu. Kunigas 
Klebonas kada atvažiavo kalė
doti ir paklausė kumecziu vai
kus poteriu, prisakymu, tai ir 
nusistebėjo: visus poterius, pri
sakymus ir katakizma vaikai 
bėre kaip žirnius. Kunigas tik 
galva lingavo stebėjosi ir savo 
szirdyje ko tik nepripažino lit- 
vomanijos naudingumą. Ir teip 
per darlbsztimia vienos ypatos 
visoje apygardoje sujudėjo ne
tik 'bajorai, bet isz dalies ir mu
žikai. O kad teip butu pasisu
kusi dar antra tokia Ona., kas 
tada butu pasidarė| Aaa! Tem
pera mutantui' et nos in iltis!

— GALAS —

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKI!!

I TARADAIKA i
* I

* *********************
Turime laiko ant visko, 
Tai yra, laiko ant daibo, 

Pasilsio, pasilinksminimo, 
Miegojimo, žodžiu, laiko 

ant visko.
Sziuose laikuose gyvenimo, 

Musu sutinkame su
Su visokiom atmainom 

m us u pap r a t imuose.
Jeigu mus patinka giliukis, 

tada džiaugiamės, 
Jeigu negiliukis, 

tai nuliūstame.
Vieniems nubosta gyvenimas, 

Tai patys saui užduodame 
klausima:

Ko asz czion atėjau 
ant svieto?

X

Kiti vela klausinėja, 
Kam turi mirti?

Czia nėra laiko apie tokius X 
niekus maustyti,

Nes tai tusziczios svajones, 
Mums gyvenimas ant to O V

per trumpas.
Žmogau, atsiminkie 

apie tai, 
Kad tavo gy venimas turi 

atsiekti savo tikslą, 
Turi savo ženklyvuina. 
Atėjai ant szios aszaru 

pakalnes, 
Ne tiktai su gyvasczia, CT v 7

Bet ir su paskutiniu 
tikslu, 

Todėl skubinkis in ten. 
Iszpildykie valia Dievo 

taip kaip medžiai,
Kaip, auguoles visokios 

pildo gamtos valia. - 
Medžiai iszduoda vaisius

Tonais kur isz valios
' gamtos iszaugo,

Nerugodami visai ant
savo paskyrimo.

Tai kam tau žmogau 
ruguti, 

Ant savo paskyrimo dalies 
Jeigu tavo gyvenimas1 yra 

tuszczias, 
Tai per tavo lociia kalte, 
Tu pats ji issztusztinai.

B akie linksmas, 
Pasirodyk visados priesz savo 

artima linksmu, 
Nes verksnio niekas 

neapkenczia.
Gyvata žmogaus yrą gera, 
Gyvata yra pilna gerybes, 

O ant galo 
Kaip pasiklosi, taip 

iszsimiegosi!
Tiktai bukie drasum 

ir teisingu,
O nepražūsi ant svieto, 

Taip kaip ir daugelis kitu 
pražuvo, 

Dasidirbdami nemažo 
turtelio ir gerbūvio!

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Jau Nekarta,... ____  A
Priminėm musu skaityto

jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymą, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po tris centus susiren
ka gana ženklyva suma per me
nesi ir tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujieszko- 
jimo tokio atsakymo ant už
klausimo. Bukite ant tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą,” ir galė
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakyma del jusu 
užklausymo.

Ketvirtas 
Prisakymas 

Dievo

Pirkie U. S. Bonus

yiENAME prie ruibežineme 
miestelyje stovėjo szvarus 

namelis kuris, turėjo ir virszuja 
gyvenimą, o stovėjo prie szva- 
rios ulyczios. Inejus in viduri 
to namelio, matai kambaruota 
šluba kurioje stovėjo staliori- 
nis varstotas prie kurio nuo ry
to ligi vėlybam vakarui, jau se
nyvas žmogelis,; stalioris, var
du' Motiejus Navickas, stovė
damas prie varstoto oblavo len
tas, tai pjaustė medi ir kaip ka
da sustojas raivesi, kad kiek 
strėnoms palengvyt. Turejo-gi 
žmogelis ant ko dirbt, ba rei
kėjo rupinis apie savo sizeimy- 
nele, kuri susidėjo isz dar'bszies 
paczios, jaunesnes už ji septy- 
naisi metais, nes -buvo be svei
katos, turėjo dukrele Jadvyge- 
le, kuri ka tik moksline buvo- 
pabaigus ir ketino leist mokin
tis siuvinte ir skrybėlės puo-szt 
del moterių, idant reikale galė
tu sau uždirbt ant szmotelo 
duonos.

Reikėjo tam doram tėvui rū
pintis ir apie sunu Mykolą, ku
ris po teisybei iszmoko prie tė
vo stalory'stes, nes tais tiktai 
tada pasirodinėjo stuboje, kada 
norėdavo valgyt ir iszsimiegot 
o szeip trankėsi po miesteli su 
ligais savo draugais ir sėbrais. 
Tasai Mykolas turėjo asztuo- 
niolika metu, sveikas ir auga
lotas vaikinas, galėjo tėvui pri- 
gelbet sunkiame darbe-, nes nie- 
kuoin ji prie daibo negalėjo 
privaryt, kerszininiu nieko, ne
galėjo padaryt, o ir praszymai 
nieko nemaczino. Apie tikybe 
nėra nei ka kalbėt, ba norint 
tėvai, kaipo Dievobaimingi ka
talikai, rūpino namieja savo 
šimeli iszlavint katalikisizkai, 
tai negalėjo tai inkvept, ba ka 
namieja girdėjo nuo tėvu, tai 
iszbėgės in miestą ir gavėsis 
tarp negeriu draugu, užmirsz- 
davo. Varginos tėvelius isz to-, 
nes tam užbėgt negalėjo norint 
viena dare, kiek tik -tai ju ga- 
lybeja buvo.

—, Bažnytiniam bokszte už- 
skambino ant “Aniuolas Die
vo” dora szeimynele sukalbėjo 
poterėli ir sėdo prie pietų, ir 
te vaši tarė:

— Mykolo velei nėra! Ach,

nedoras kūdikis, tais mano gy
vas! e trumpina!

— Nesikrimsk teveli, tarė 
meilei Jedvigą žinoma, jog My
kolas niekam netikės, nes turiu 
Dievuja vilte, jog pasitaisys.

— Duotu tai Dievas, mano 
dukrele idant tavo žodžiai isz- 
sipildinlu..

Tame su staiga atsidarė du
ris su triukszmu inejo Mykolas 
ir su smarkumu užtrenkė už sa
ves. ■

— Del ko teip velei parei
ni? Paiklause tėvas. <

— Juk asz ne esmių keli
ninku, kad viską ant paliepimo 
daryt.au, atsake Mykolas supy
kusiu balsu, pristatinėdamas 
krėslą prie stalo.

Sėdo ir su videlcium sieke in 
bind a.

— Kas prie mano stalo no
ri sestie ir valgyt, tas kaip ži
nai, turi pirmiause malda at
kalbę!, tarė tėvas.

Perpykęs Mykolai? trenkė vi- 
dle-ci ant stalo,.atsitraukė nuo 
stalo ir stoja prie lango, skam- 
bydamas su p-irsztais per stik
lą, nes ne trukus pradėjo- skrai
dyt po asla, murmėdamas sau 
po nose. Ant galo prakalbėjo: j

— Kam turiu dekavot ir už 
ka levu privalumu yra matyt 
savo vaikus, o ant galo tokis 
valgis ne vertas -puse poteraus!

— Nedorėli! Paszauke tė
vas pasikelas piktume, tu nie
kini dovanomis Dievo! Tu 
pluszkiau, ar tu ne turi deka- 
vot Dievui jog davė tėvuli svei
kata ir pajiėgas ant uždirbimo 
ir užlaikimo mus visus ir ta
vęs!
, Mykolas iszsi-pletojo ant kė
dės, sukiszo rankas in kiszenius 
ir teip atsiliepe:

— Jau ir tie jei laikai pra
ėjo, kada, to-kais Dievobaimin
gais žodžiais suaugusius žmo- 
nys apsimalszinejo. Už laiku

SAPNOR1US
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“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

tėvo galėjo tas 'būtie geru 
sziandien-gi in tokius daigius 
niekas protingas netiki kas ten 
kaitekizmuo-se paraszyta!

— Mikuti, vaikeli! Kas ta
ve iszmokino teip- plovot pa
klausė drauge abudu tėvai, kas 
tave teip pagadino ir isz kelio 
iszvede!

— Yra žmonių mandresniu 
už jus, ir yra knygos, kuriose 
geriau paraszytai, negu kata- 
kizme, ka ten kunigas del jus 
i sz g u 1 d-i n e j a b ažny c 4 i o j e.

— Tai tu in tokius draugus 
gavaisi tai tu tokias papik- 
tinantes knygas skaitai!

— Tosios knygos tikra tei
sybe* raszo, lai mano Evangeli
ja!

Tėvas Ipagriėbe sunu dru- 
cziai su savo geležinia ranka ir 
paszauke:

— Vaike mano, veluk kad 
tave numirusi matytau, o ne 
kad tokius žodžius turi girdėt! 
Kas tave nunuodino tokiomis 
k 11 y gmn is? K alb e k i e!

— Ne pasakysiu! Atsake 
sziausziai vaikinas.

Tėvas drueziau suspaudė už 
peties, kuris norėjo isztrukt isz 
rankos.

— Palauk! Da esi po mano 
apglauba ir galu tave teviszkai 
nubaust, jeigu manos ne klau
sysi!

— Ar mane tėvas nori 
muszlt! Paszauke Mykolas per
pykęs stumdamas druicziai tė
vo lanka..

• Doras tėvas paleido- ji ir nu
leidęs galva ant krutinės tarė 
ludnai:

— Tai jau vaikeli to dasi- 
1 ei d ai, jog esi pasirengęs tėvui 
paimt už krutu!

— Tai ko mane t e ve arzini!
Asz iie butaii tėvui in krūtis 

szokes, tiktai neltyczia pastū
mėjau ; asz nesiduosiu niusztie!

Ant kart Mykolas nutilo, 
akis nuleido ir nuėjo in .-savo 
kamaraite.

-Sunku jam buvo ant duszios, 
rodos tiejei tėvo žodžiai ji de
gino. Nerimavo, rodėsi jam jog 
turi toli bėgt nuo tėvu. Sėdo 
ant krasztelo savo lovos. Tuks- 
taneziai mišių painiojosi jam 
galvoja. Atsiminė sau tuosius 
laikus, kada ji motina mokino 
poteri, kada už rankeles nusi
tverus vede ji in b-ažnyczia pri
mine sau pamokinimus kunigo 
kuris prisakinejo jam meile tė
vo ir motinos. Nes vėlai atsimi
nė sau grieszna mokslą, koki 
jam gizelis; davinėjo szidinda- 
mas isz prisakymu Dievo ir pa
mokinimu žmonių. Stojo jam 
akyse- ir tosios nedoros knygos,

-B-CELA
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Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
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Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

play on the varsity?

THE score is 12-7, 4th down and 
goal to go. The center snaps the 

ball, the quarterback fades back, passes 
to your boy — who goes over for the 
touchdown! The stadium goes wild — ' 
cheering your son, the hero of the 
Thanksgiving game.

Isn’t this a dream you’ve always cher
ished'? Most parents have. And the 
chance to star in varsity football is 
just one of the many opportunities 
open to the boy that goes to college. 
There are far more important values 
to be gained, too, values you don’t 
want your son to miss out on.

Here's an easy way for you to give 
your child a college education. Get 
together the necessary money through 
the Payroll Savings Plan. And the

sooner you get started, the easier it 
will be. We’ll say your son is 8 years 
old. If you start today to save $7.50 a 
week through Payroll Savings, you’ll 
have an educational fund of $4,277 in 
time to start him off to college. If 
your child is only 2, save $3.75 a week 
and in 15 years you’ll have $3,600.

You must take the first important step. 
Tell your pay office how much you 
want to save each payday. After that, 
the rest is automatic. Your company 
will invest your money regularly in 
U.S. Series E Savings Bonds which 
they’ll turn over to you. On this safe 
and systematic savings plan, your 
child’s college education will be provid
ed for by money you won’t even miss.

The easiest time to save is now—when 
you’re earning more than ever before. 
The easiest way to save is through 
the Payroll Savings Plan.

Make tomorrow's dreams come true 
by investing' today in U. S. Savings Bonds

Ifhe Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, for
’ their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

ka. gavinejo nuo savo draugu. 
Dalbai- nežinojo kam tikėt, ar 
Dievo mokslam ar naujos gady 
nes apasztalams netikystos ir 
pagedimo. Vidur luju gailėjimu 
inejo motina in kamfbareli My
kolo. Vos krunėdama ir susirū
pinus isz nedoryibes sunaus, ne
galėjo stovėt sodo szale Mykolo 
paėmė jam už rankos tylėjo.' 
Graudžios aszaros pasipilė mo
tinai per veidus ir tarė:

— Mykoleli, mano vaikeli!
— Ko motin nori nuo ma

nės? :
—‘ Ka tu dilbi biednas kū

diki ?
Mykolas paszoko ant ilgiu 

kojų ir tarė:
— Tėvas manes nenori na

mie je laikyt, o man tik to reike 
ibuls geriause kaip atsiskirsi- 
me ! Asz ne nuo vieno nereika
lauju duonos, szmotelio įpraszyt 
ne nuo paties Dievo pataikysiu 
ant szmotelio duonos uždirbt, 
svidtas gana platus. Ka man 
ten tėvas tarė aįpie Ketvirta 
Prisakymą Dievo! Asz tokiu 
mokslui nereikalauju, o tiek ži
nau, jog tėvu yra privalumu 
duotie vaikams užlaikyma, tai 
asz už tai nereikalauju deka
vot.

Atsimink, vaikeli, jog tave 
Dievas už. -tai sunkiai nukoros, 
jeigu su Dievo norais ne susi
taikinsi ir tėvo neperisip-raszy- 
si. Dievas prisakė mylėt tėvus, 
o keiksmas tėvu laibai kenke 
vaikams, geruis-gi laimina Die
vas.

— Asz in tokius daigtus ne
tikiu, tik gąsdinimas, ka kuni
gas leidžia ant mažu vaiku, asz 
to ne nusigausiu; jeigu; dirbsiu

(Tasa Ant 2 Puslapio)

daryt.au


Žinios Vietines
— Schuylkillo apygardoje 

likos iszrinkti sekantieji per 
Kinkinius kur invy'ko Utarnin- 
ke, Lapkriczio (Nov.) 8-ta die
na:

Ant County Coininissioiirers: 
Emyln Evans ir Elmer John
son.

Clerk of the Courts: Ed. A. 
Zwiehel.

Controller: Ed, C. Houser.
County Treasurer: Franklin'. 

L. Shollen'berger.
Prothonotary: G. Ryland 

Lord.
Recorder of Deeds: Joseph 

Machu Isky.
Register of Wills: Leonard 

Thomas.
Coroner: Dr. Otto A. Miller.
County Surveyor: Howard J. 

Lynch.
Ant micstiszku urėdu likos 

aprinkti:
Ant School Directors: Dr, W. 

A, Van Saun ir John Kubert.
Justice of the Peace: Win. 

Young.
Auditor: John Oniffrey.
Taipgi kiti likos aprinkti in 

vorclus kaip tai Councilman, 
Constable, Property Assessor, 
Judge of Election ir Inspector 
of Election.

Pirmam vorele ant Konsel- 
mono laimėjo Win. Smigo.

— Seredoj pripuola Szv. 
Gertrude ir Szv. Edmundo o 
Tautiszka Vardine: Kubile. 
Taipgi ta diena: 1944 m., Ali- 
jaintai atidarė trijų szimtui my
liu frunta priesz Nacius; 1940 
m., Komunistu Partija Ameri
koje nubalsavo nutraukti visus 
santykius su Tarptautinu Ko
munizmu ir su visomis kitu 
krasztu. Komunistu partijoms, 
bet ežia'buvo tik nudavinias vi
siems akis apmuilinti.
’ — Ketverge pripuola Szv. 
Grigą,lio, o Tautiszka Vardine: 
Staugė. Ir ta diena: 1940 m., 
Italijomai iszvaryti isz Graiki
jos; 1868 m., Suez Kanalas ati
darytas; 1800 m., Szesztas 
Amerikos Kongresas, pirmąjį 
karta susirinko Vaszingtone.

■— Petnyiczioj pripuola Szv. 
Odono ir Ded. Bas. S. S. Petro 
ir Povilo, o Tautiszka Vardine: 
Ledrunos. Ir ta diena: 1940 m., 
maiinieriu bosas John L. Lewi- 
sas buvo pasakęs kad jis pasi
traukė isz savo vietos1 jeigu 
Prezidentas Franklin D. Roo- 
seveltas bus vėl iszrinktas, bet 
Lewisas savo duoto 'žodžio ne-

— Sirgdamas ilga laika, 
George King (JurgisKaralius) 
nuo 411 W. Centre uly., kuris v 7

gydosi Locust M t. ligonbute, 
numirė pareita Petnyczios ry
ta apie 5:15 valanda, Velionis, 
gimė Mahanojuje, septynios de 
szimls metu amžiaus. Buvo 
angliakasis, paskutini karta' 
dirbo Tunnel Ridge kasykliose.’ 

į Prigulėjo prie Szv. Kaniko pa
rapijos, Paliko dvi seserys: 
Mamie Holdren ir Morta Bush, 
isz Detroit, Midi.

— Jonas Budreviržius nuo 
334 W. Bine ul\ ežios, kuris .ue- 
sveikavo per koki tai laika, tu
rėjo' operacija in Jefferson li- 
gon'bu t e P11 i 1 a d ei f i j o j e.

Frackville, Pa.—
Senas gyventojas, Domasas 
Praskeviczius, nuo 101 South 
Broad ulyczios pasimirė parei
ta Petnyezia, Velionis gimė 
Lietuvoje. Kitados gyveno 
Mahanojuje. Daugelis metu 
atgal dirbo angliaikasyklose. 
Jo pati Cecilija (Kinkiene) 
Praskevicziene mirė Gruodžio 
(Dec.) 11-ta diena 1948 metuo
se. Paliko keletą brolienių ir 
seserieniu. Laidojo Panedelio 
ryta isz Graboriaus Burke’s 
koplyczios 217 S. Lehigh uly., 

•su apiegomis in Apreiszkimo 
Paneles Marijos baižnyczioje, 
devinta valanda, ir palaidotas 
in parapijos kapinėse. Grabo- 
rius Vincas P. Bartaszius isz 
Frackvilles laidojo. Velionis 
buvo “Saules” skaitytojas. 
Amžina atilsi!

PRASIKALTĖLIAI 
KAREIVIAI 

PALEISTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tankiai atsitinka kad val
džios teismas nuteisia ir pa
smerkia kuri pilieti kuris yra 
isz szio kraszto pabėgės; bet 
tas teismas tas pasmerkimas to 
prasialktelio laukia nežiūrint 
kiek metu praeis, jeigu jis tik 
koja inkels in szita kraszta.

iszlaike; 1361 m., Didžiosios. 
Lietuvos Kunigaiksztis Keis
tutis pabėgo isz Kryžeiviu ne
laisvės; 1860 m., girne Lenku 
garsus pijanistas Ignace Jan 
Paderewski, jis1 pasimirė Ame
rikoje 1941 'metuose; 1945 m., 
Teisėjas T. Alau Goldsborough 
Vaszingtone insake inaiuieriu 
bosui John L. Lewisui atszauk- 
ti Minksztos Anglies Straikas.

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

SENAS LAUŽAS 
SUDUŽO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nuo Elmhurst, apie deszimts 
myliu nuo Scrantono.

Jis po dvieju valandų po tos 
nelaimes pasimirė in Hahne-
mann ligonine. Jo sudužęs au
tomobilius buvo taip inklimpes 
kad pravažiuojantieji žmones 
negalėjo jo užmatyti.

Vietinis gyventojas ta auto- 
biliu užmatė ir valstijos polici- 
jantams pranesze apie tai.

Jaunuolis John J. Motei ta 
automobiliu buvo nusipirkęs 
tik dviem dienoms priesz tai.

Nelaime atsitiko apie antra 
valanda isz ryto.

^Pirkie U. S. Bonus!

^Pirkie U. S. Bonus!

V -MAHANOY CITY p.

‘’Uszauto M;r- ■ '— ’■
1 ljonieriaus Žmoni

JISritie trys pa
Ponios Ann Ede lai yra 
Woodward, kuriu * Cr°well 
nuszove savo Vyra Per kla*da 
riu William Won ^Rnie- 
veikslas po k°a^d. Pa.

Parodo

^votX°oe kai ji iS2Va- 
KaX na“niSzPi«’- 

Parodo kį^

J ’ metuose. Tai

buvo metai priesz tai kada ji 
isztekejo už to milijonieriaus 
Woodward. Paveikslas po 
deszinei parodo kaip ji iszro- 
de Londono gražuoliu ir mi- 
lijonierku tarpe.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai-

1 ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule”

i vis siuntinėti.
Į Daug laikraszcziu yra instei- 
1 gc taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 

, galima laikraszcziams popie
ros nupiiKti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 

j nusipirkti popieros “Saulei.”
Bet, kas mums ir jums svar- 

teisingas atsily- 
mes galėtume “Sau-

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, rna ;

i szinos, ir darbininku algos, kadi
I 

i dauguma laikraszcziu dar la ! 
į biau brangsta. Redaktoriai, at
sipraszydarai aiszkina kad jie 

' jokiu budu negali galas su galu
mvesti.

“Saules” redakcija nenori 
i dar labiau savo skaitytojams
pabranginti “Saule” ir nepa 
brangins, jeigu kaip nors bus

i galima iszsisukti!
j Eet, už tai “Saules” redak
I cija lakai gražiai praszo visu biausia, tai
Į “Saules” skaitytoju in laika ginimas, 

užsimokėti už savo prenumera ie” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ta, kad redakcijai butu mažiau ja vis skaityti!
kasztu, sekti tuos, kurie pave j 
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci 
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome ‘ ‘ Saule ’ ’ kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da 
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Inspektorius, peržiūrėto
jas klausia anglies kasyklų 
boselio Butkaus, kaip tan
kiai ežia, po žeme uužmusza 
žmogų.

Boselis Butkus, nusispjo
vė ir tasake: “Tik syki už- 
muszti užtenka.”

Nužudintas Milijonierius

SKAITYKITE “SAULE”

Iszrodo Kad Tikrai Vagies Butą
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Iszpildykite 
konverta

William Woodward Jr., 
trisdeszimts penkių metu 
amžiaus milijonierius ežia 
laiko savo trijų metu brangu 
arkli, Nashua. Szitas pa
veikslas buvo nutrauktas tik 
keliomis dienomis priesz tai 
kada jis buvo savo žmonos

nuszautas in Oyster . Bay, 
Long Island, New York. Ji 
sako kad ji netyezia savo vy
ra nuszove, mislindama kad 
tenai prie duriu slankioja 
koks vagis, ir už tai ji palei
do du szuviu isz medžiokles 
karabino.
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Ponas isz didelio miesto 
atvažiavo in mainas ir sutiko 
sena mainieri Butku. “Ar 
ežia szitam mažam miestely
je, ant szitos peczes per visa

savo gyvenimą gyvenai?”
Mainierys Butkus pažiu

rėjo, pažiurėjo; truputi pa
lauke, syki kita savo pypkes 
savomis pajiegomis iszsi-

trauke ir paskui, pypke iszsi- 
traukes isz burnos atsake: 
“Dar ne visa, dar ta gyveni
mą tebegyvenu.”

Sargas, Zack Nudo, pirsz- 
tu rodo in iszmuszta langa, 
milijonieriaus namuose, in 
Oyster Bay, L. I., New York, 
kur milijonierius William 
Woodward buvo savo žmo
nos nuszautas, kai ji per klai
da mistino kad jis buvo va-

gis. Jie turėjo karabinus sa
vo atskirtuose miegamuo
siuose kambariuose, ir buvo 
susitarė vagi nuszauti kai 
tik ji užtiks. Ji sako kad ji 
per klaido užtiko savo vyra 
ir ji nuszove.




